
يعين مزيدة  (( مضاعفة ))مبعىن أنك تكرر مرتني فيكون ضعفا كدرهم بدرمهني  ,ضعف الشيء مثله: ... الشيخ

وبعد سنة جنعله بأربعة دراهم؛ هذا هو  ,فمثال درهم بدرمهني وبعد سنة جنعله بثالثة دراهم ,على الضعف األول

إذا أوىف  إما أن تويف وإما أن تريب؛ :األجل قال شخص فإذا حلالفعل اجلاهلية، ربا اجلاهلية؛ يستدين الرجل من 

إما أن توفيين األلف وإال فهو  :إذا حل وقدره ألف يقول :مثال برئت ذمته؛ إذا مل يوف يريب مبعىن أنه يزيد؛ فيقول

 إما أن تويف وإما أن تريب؛ فإذا أوىف :قالومل يوف عليك إىل السنة القادمة بألفني؛ فإذا جاءت السنة القادمة 

والشك أا ظلم  ,جنعله للثالثة لكن يكون بثالثة آالف؛ هذه أضعاف مضاعفة :قال مل يوفبرئت ذمته وإن 

(( وإن كان ذو اره كما قال اهللا تعاىل: إلنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظعظيم؛ ألنه إذا حل الدين على ا

فاملمتنع عن الوفاء ليس بآمث  )) اا إال ما آتاه(( ال يكلف اهللا نفسوقال اهللا تعاىل:  عسرة فنظرة إلى ميسرة ))

  .ار ع العجز آمث؛ ألن اهللا أوجب اإلنظواملطالب بالوفاء م ,مع العجز

إما أن تويف وإما أن تريب؛ فلعجزه يريب؛  :أنه إذا حل األجل قال الدائن ))أضعاف مضاعفة (( إذا صورة املسألة 

لف إىل مائة ألف هذا األفيكون عاجزا وثالثة ورابعة حىت يكون  ,إذا حل األجل الثاين قيل له كما قيل يف األول

والشك أن هذا ظلم عظيم؛ ألنه ال ميكن ألحد أن يريب إال ألحد أمرين: إما أنه عاجز؛ وإما  ,أضعاف مضاعفة

أنا ال أويف لكن مائة ألف أكسب ا يف السنة ثالث  :مبعىن أنه يقول ,ا جعل عليه من الرباأنه كاسب أكثر مم

نسان قادرا وليس له فائدة اإلوال يهمين أن يزيد علي مثال مائة ألف ربا ألين سأكسب؛ أما أن يكون  .مائة ألف

  .مته فإنه ال ميكن أن يفعلمن بقاء الدين يف ذ

  واملعىن ؟ املعىن واحد . أضعافا مضعفة )) مضعفة )) (( ((فيها قراءة:  )أضعافا مضاعفة ) ((قوله: 

ليس له مفهوم، ليس له مفهوم؛ ألنه جاء على وفق العادة الغالبة؛ وما جاء على  أضعافا مضاعفة )) ((وقوله: 

أجل أنه األمر  وفق العادة الغالبة فإنه ال مفهوم له؛ هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه: أن القيد إذا كان من

وربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي  ((منها قوله تعاىل:  غالب فإنه ال مفهوم له؛ وله أمثلةال

قيد على وفق العادة والغالب؛ وهلذا حترم الربيبة وإن مل تكن  الالتي في حجوركم )) : ((فإن قولهدخلتم بهن )) 

  يف حجره .

فإن هذا ال يدل على أن األمة إذا  تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ))وال  ((ومنه قوله تعاىل: 

هل نقول لنا يف هذه احلال لنا أن نكرهها  ,امتنعت من الزنا ألن الرجل الذي طلب منها أن تزاين به ال يعجبها

ها؛ هذه بنص اآلية أنه تريد حتصن فرج ,على ذلك ؟ يعين رجل عنده فتاتان؛ فتاة أجربها على الزنا فأبت حتصنا

واهللا الرجل هذا خلقته  :ال جيوز إكراهها ألا تريد التحصن؛ الفتاة الثانية طلب منها أن تزين بالرجل قالت



؛ فهل يكرهها على القبيح ؟ ال؛ هي امتنعت أن يزين به مجيال منها طلبيوطلبت أن يكون الرجل الذي  ,قبيحة

  ؛ فهل له أن يكرهها يف هذه احلال ؟ ال تريد التحصن لكن تريد رجال مجيال

  ال؛ : الطالب

وهلذا طلبت أن يطلب هلا  ,وهذه مل ترد التحصن إن أردن تحصنا )) ((ملاذا ؟ اآلية يقول اهللا عزوجل: : الشيخ

  رجل مجيل فتزين به؛ فماذا نقول ؟ نقول: ألن هذا هو الغالب فال مفهوم له، ال مفهوم له؛ واضح ؟ 

هذا بناء على الغالب وهو الربا املعروف يف اجلاهلية الذي قاعدته وأساسه  أضعافا مضاعفة )) ((طيب إذا قوله: 

  .إما أن تويف وإما أن تريب؛ طيب :أن يقول الدائن

يعين  ,ى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة مث أمر بالتقوى؛ وهذا من باب التوكيد واتقوا اهللا ))أضعافا مضاعفة ((

قوى؛ وتقوى اهللا سبحانه وتعاىل هي اختاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقد م جمانب للتن أكلكأ

  قيل يف تعريفها: 

  خل الذنوب صغريها وكبريها ذاك التقى    واعمل كماش فوق أرض الشوك حيذر ما يرى      

  ال حتقرن صغرية إن اجلبال من احلصا

  أن يتخذ اإلنسان وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه .ولكن ما ذكرناه أعم وهي أن التقوى نعم, 

والرتجي يف حق اهللا مستحيل؛ ألن الرتجي  ,ألن الكالم صادر من اهللا ,لعل هنا للتعليل لعلكم تفلحون )) ((

يعين من  ,كل شيء عليه هني؛ فتكون لعل للتعليل  ,واهللا سبحانه وتعاىل ال يشق عليه شيء ,طلب ما فيه مشقة

إنه كلمة جامعة حلصول املطلوب وزوال املكروه؛ فهي  :أجل أن تفلحوا؛ وما هو الفالح ؟ الفالح قال أهل العلم

من أمجع الكلمات؛ فالفالح حصول املطلوب وزوال املكروه؛ فمن حصل له املكروه فهو ناقص الفالح؛ ومن زال 

روبه فال فالح ن مل حيصل مطلوبه ومل ينجوا من مكومعنه املكروه ولكن مل حيصل مطلوبه فهو ناقص الفالح؛ 

عنده؛ ومن حصل له املطلوب وجنا من املكروب فهو املفلح؛ إذا تقوى اهللا عزوجل من أسباب الفالح؛ وكل 

وبه؛ فأين جند هذا ؟ جنده يف هر ب أن ينال مطلوبه وأن ينجوا من مكل واحد حي  ,واحد من الناس ينشد الفالح

وهو أمر يسري على من يسره اهللا عليه، افعل ما أمرت به واترك  ,يف القيام بطاعته واجتناب يهتقوى اهللا عزوجل 

  ما يت عنه وبذلك حيصل لك الفالح.

  أنه صدر اخلطاب يف شأنه بالنداء . ال: تعظيم شأن الربا وخطره؛ وجههيف هذه اآلية من الفوائد أو 

  ميان، وأن كل مؤمن صادق اإلميان فالبد أن يتجنب أكل الربا .ومن فوائدها: أن اجتناب الربا من مقتضيات اإل



ومن فوائدها: أن أكل الربا منقص لإلميان، أن أكل الربا ينقص اإلميان؛ وهذا أمر الشك فيه عند أهل السنة 

ميان؛ واجلماعة أن أكل الربا ينقص اإلميان ألنه كبرية من كبائر الذنوب؛ وفعل الكبائر عند أهل السنة ينقص اإل

وعند اخلوارج خيرج من اإلميان ويدخل الكفر؛ وعند املعتزلة خيرج من اإلميان وال يدخل يف الكفر؛ ألم يقولون 

إن فاعل الكبرية ال مؤمن وال كافر؛ فهو خارج من اإلميان غري داخل يف الكفر؛ وعند املرجئة مؤمن كامل اإلميان، 

  ميان؛ لكن حنن نقول: هو مؤمن ناقص اإلميان .لو أكل الربا ليال وارا فهو مؤمن كامل اإل

واألصل يف النهي التحرمي السيما وأنه  ال تأكلوا الربا )) ((حترمي أكل الربا؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:

  واتقوا اهللا )) . ((أكد بقوله: 

هها ؟ اجلواب نعم؛ لكن عرب تالفات بالشرب واللباس وبناء املساكن وما أشبوهل يقاس على األكل بقية اإل

  باألكل ألنه أخص وجوه االنتفاع، أخص وجوه االنتفاع هو األكل، وغريه مثله .

  من فوائد هذه اآلية: أن الربا ال حيرم إال إذا كان أضعافا مضاعفة؛ 

  ال؛ : الطالب

  ؟  أما ضعف واحد فيجوز ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) (( :وجودم ,ال: الشيخ

  ال جيوز؛ : الطالب

ة ملاذا ؟ ألن هذا بناء على الواقع الغالب؛ وما كان كذلك فإنه ال مفهوم له؛ وهلذا قال النيب عليه الصال: الشيخ

ما أكل  أي وقع يف الربا مع أنه من زاد أو استزاد فقد أربى ) (قال: والسالم يف احلديث الذي أشرنا إليه أوال 

؟ إذا  واضح يا مجاعة عين الربا ال تفعل رده) (اع بصاعني من التمر قال: خذ صأضعافا مضاعفة؛ وقال يف أ

وأجازوا الربا  ,وأن الربا ال حيرم إال إذا كان يف هذه الصورة ,هذا القيد ال مفهوم له خالفا مل قال: إنه قيد شرطي

السيما و وينشط به االقتصاد؛ فإن من العلماء  ,إذا كان ليس فيه ظلم وإمنا هو استثماري تزداد به أموال الدولة

وسواء كان أضعافا مضاعفة أو ضعفا  ه,أنواعم باطل، الربا حمرم بأي نوع من لكنه زعو  ,املتأخرون من زعم ذلك

والصاع بالصاعني وصفه النيب صلى اهللا عليه وسلم من زاد أو استزاد فقد أربى )  ( :واحدا أو دون الضعف

  ه عني الربا.ومع ذلك مساه ربا بل عني الربا، مسا ,وليس فيه أضعاف مضاعفة ,ليس فيه ظلمبأنه عني الربا؛ و 

طيب من فوائد هذه اآلية: أنه جيوز أن أبيع عليك سلعة توفيين ا بأكثر من مثنها ويبقى مثنها يف ذمتك؛ يعين ملا 

ف  باثين عشرة ألفا مث توفيين أنا أبيع عليك سلعة تساوي عشرة آال :قلت حل األجل وهو عشرة آالف 

  بقيمتها؛ هل جيوز ؟ 

  ال جيوز؛ : الطالب



ليس عندي  :؟ طيب حل لزيد على عمرو عشرة آالف ؛ فقال عمرو وإال الزين أنتم فهمتم صورة : الشيخ

يعها عليك عشرة آالف  أبآالف  وتوفيين، سيارة تساوي أنا أبيع عليك سيارة بعشرة  :شيء؛ قال له زيد

  باثين عشرة ألفا وتوفيين ؟ 

  ما جيوز؛ : الطالب

تساوي عشرة باثين عشر ألفا إىل سنة مث  أبيع عليك سيارة :اثين عشر، قال يهاخلأالعشرة  هو ما قال: الشيخ

 بعها وأعطين قيمتها عشرة آالف,   

  ؟  ال جيوز: الطالب

؟ أنتم لو قلت سنجعل العشرة اثين عشر هذا حرام واضح؛ لكن أنا ما قلت هكذا،  يءش ال جيوز ألي: الشيخ

ومع  ,قلت أبيع عليك سيارة باثين عشر ألفا إىل سنة وهي تساوي عشرة لتوفيين ا؛ هذا ال جيوز ألنه حيلة

ويكون سواء  ,هللاعلى حمارم ا التحايلفيكونون سواء مع اليهود يف  ,األسف أن بعض املسلمني اليوم يفعلون هذا

ه؛ ألنه بعد أن كان مع اليهود يف أكل الربا؛ ألن هؤالء أكلوا الربا وحتيلوا على أكله؛ فيزداد الربا قبحا إىل قبح

 هذا يعتقد أنه ال اعا زينه لك الشيطان؛ والذي يفعلنبك نفسك عليه يف يوم من الدهر صار خدصرحيا رمبا تؤ 

سنجعل العشرة اثين عشر إىل سنة؛ هذا الشك أنه حرام لكن  :قال شيء فيه؛ والشك أن هذا أخبث مما لو

 :ربا اخلداع هللا عزوجل، واهللا سبحانه وتعاىل ال خيفى عليه شيءالاألوىل أخبث؛ ألا تضمنت مع مفسدة  ةاحليل

هو أخذ تعطيه السيارة ويش الفائدة منها ؟  يءش ألي إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) (

يوفيك بقيمتها وتبقى الزيادة لطول إىل املعرض وباعها هو ال يريدها ؛ وأنت مل تبعها عليه إال ألنه السيارة وعلى 

  اليت يف قيمة السيارة ربا أضعافا مضاعفة .

   مسألة العينة يا شيخ ؟غري سألة : هذه املالسائل

؛ نقدا اجل مث يشرتيها بأقل منهعليه السلعة يف مثن مع لعينة يبيعمسألة العينة، مسألة اغري هذه  ,أي نعم: الشيخ

 هادرامهبعشرة من أجل أن تبيعها وتأخذ سيارة هذه أبيع عليك  :قال ,أما هذا دين ثابت يف ذمته حتيل عليه

  وبعد سنة أطالبك بقيمة السيارة اثنا عشر . ,وتوفيين

  

سيارة يف املعرض مخس ومثانني من  آخرحيلة مثال واحد يبيع على  جييءوالسيارة بسيارتني كذلك : السائل

   ؟ ..., يقول يف السنة القادمة تشرتي يف هذا املعرض املعرض



وأنت عندك سيارتان ليس نوعهما جيدا  ,يداجلنوع السيارة بسيارة مثال أنا عندي سيارة جيدة من  ,ال: الشيخ

   سيارة .الفآخذ منك السيارتني ب

عرض املأعطين سيارة من  :وقال ,يعين واحد يبغى سيارة حىت يبيع ويستفيد من مبلغه ,أخرى ورتنا: صالسائل

  ويف السنة القادمة أعطيك من املعرض سيارتني ؟ واحدمخس ومثانني 

 ( نعم هذا ال بأس به؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعبد اهللا بن عمرو بن العاص: ,أي نعم: الشيخ

فكان يأخذ البعري بالبعريين والبعريين بالثالثة؛ تدري ملاذا ؟ ألنه رمبا يف العام ) على إبل الصدقة  استسلف

واضح ؟  .سيارتني أقل من قيمة السيارة يف العام املاضي؛ فالربا ما هو متحقق، ما هو متحققالالقادم تكون قيمة 

  نعم .

األوراق  , كثري من الشباب يسألون عن الصرف ب والفضةهالذعلة أن األوراق النقدية تأخذ حنن قلنا : السائل

   ؟ سواء زادت أو نقصت, ما هو التحقيق يف املسألةالقطع احلديدية النقدية ب

إذا اختلفت هذه ( لكن البد أن تكون يدا بيد؛ الدليل:  ,أنه ال بأس بالزيادةهو التحقيق عندنا : الشيخ

ا الطعم فاملقصود واحد لكن ملا اختلف اجلنس مفمثال الرب والشعري املقصود  ؛)األصناف فبيعوا كيف شئتم 

  ، لفاضالتا واحد لكن ملا اختلف اجلنس جيوز وراق النقدية والنقود املقصود ل؛ هذه األفاضجاز الت

  : مها جنس واحد, السائل

  , واملنفعة خمتلفة أيضا.هذا حديد وهذا ورقة ,ال ما هو جنس واحد: الشيخ

 الِتي النارَ  َ◌واتـُقواْ  تـُْفِلُحونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً  َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  ((يا َأيـَها: الطالب

مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات تـُْرَحُموَن وسارعوا إلى  َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِين َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ 

واألرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء و الضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهللا 

يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 

  م يعملون )).الذنوب إال اهللا ولم يسروا على ما فعلوا وه

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا  تعاىل: ((تبارك و أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا : الشيخ

مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون واتقوا النار اليت أعدت للكافرين وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون )) اآلية 

  األوىل تقدم الكالم عليها.

 ,أن نبدأ ذا الدرس نود أن نتحدث بنعمة اهللا سبحانه وتعاىل على ما من به علينا من إمتام الصيام والقيام وقبل

أمثاله علينا وعلى املسلمني خبري وأمن وعمل صاحل؛ إن اإلنسان ينبغي له إذا  نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يعيدو 



إحسانه حيث على ربه ولكن ليشكر اهللا على توفيقه و عمل عمال صاحلا أن يتذكر هذا العمل ال ليمن به على 

وإن تطع أكثر من في  ((خذل عنه كثريا من الناس كما قال اهللا تبارك وتعاىل:  الذيأعانه على هذا العمل 

ويذكر أن  ,فيحمد اهللا على هذه النعمة وجيدد الشكر والعزمية على فعل اخلري األرض يضلوك عن سبيل اهللا ))

الزمن الفائت والزمن املستقبل كالمها حيتاج إىل ملئه بالعمل الصاحل؛ ألن هذه األيام خزائن يودع فيها اإلنسان ما 

يودعه فيها من أجل أن ينتفع به يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم؛ وعلينا أيضا أن 

جاء هذا الشهر بعد أن زالت تلك الفنت والظلمات اليت أعشت األبصار نتحدث بنعمة اهللا سبحانه وتعاىل أن 

وأتعبت القلوب وأقلقت الراحة حىت صام الناس وهللا احلمد شهرهم وقاموه وهم يف حال طمأنينة وفرح مبا أنعم اهللا 

هذا زوال تلك احلروب؛ وعليهم أيضا أن يشكروا اهللا سبحانه وتعاىل وأن يتحدث بنعمته حيث كان به من 

فكان وهللا  ,س ألا أول فصل الربيعأيام السنة من حيث الطقأحسن  يهم الشهر املبارك شهر رمضان يف أيا

بل أداه الناس وهللا احلمد براحة وطمأنينة؛ فأذكر نفسي وإياكم  ,ليس فيه حرم مزعج وال برد مؤمل ,احلمد ميسرا

نذكر أيضا للنعم ازداد حمبة هللا وطاعة له وحتدثا بنعمه؛ و بنعم اهللا الكثرية اليت ال حتصى ألن اإلنسان كلما ذكر ا

أن من بالد املسلمني من يعيش يف قلق يف خوف يف جوع يف عري؛ وهذه البالد وهللا احلمد متر ا األحداث 

ما هي عليه وكل شيء على العظيمة ومع ذلك مل تتأثر؛ فنحن كما شاهدمت وهللا احلمد يف األزمات أسواقنا هي 

من فضله ويرزقنا شكر وإياكم ونسأل اهللا تعاىل أن يزيدنا  ,هو عليه؛ وهذه من نعمة اهللا سبحانه وتعاىلعلى ما 

  نعمته .

ألن أفضل موضوع هو موضوع  ,أما درسنا اليوم فهو تفسري كالم اهللا سبحانه وتعاىل الذي ينبغي لنا أن نعتين به

نشرح كالم احلجاوي يف زاد املستقنع أو نشرح كالم فالن التفسري ألنه شرح لكالم اهللا؛ وإذا كنا حنرص على أن 

فإذا اعتىن به اإلنسان  ,وفالن يف كتبهم فالواجب علينا أن نعتين بكتاب اهللا أكثر وأكثر ألنه كالم اهللا عزوجل

سهل ألنه  حصل بذلك خريا كثريا يف العلم ويف الدين ويف األخالق ويف كل شيء؛ وال تظنوا أن درس التفسري

ن كل آية جتد فيها معىن غري املعىن الذي يف اآلية األخرى، مث هو خري لإلنسان كل  تأيت فيه آيات متكررة ألمثال

  حرف منه بعشر حسنات .

سبق الكالم  اتقوا اهللا )) ((؛ اتقوا اهللا واتقوا النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين )) ((يقول اهللا عزوجل: 

 األوامر تعبدا هللا وترتك النواهي تعبدا هللا وتذلال ترك النواهي؛ لكن تعبدا هللا، تفعلاألوامر و ن معناها فعل يها بأعل

فهي تقوى من نوع آخر وهي أن تتخذ ما يقيك منها كما تتخذ ما يقيك من  واتقوا النار )) ((له؛ أما قوله: 

فليس تقوانا للنار  تقيكم بأسكم ))وسرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر  ((لقوله تعاىل:  ؛احلر يف الدنيا



حجابا دوا حىت ال تقوى عبادة وتذلل كتقوانا هللا؛ فل اللفظ واحد واملعىن خمتلف؛ فتقوى النار معناه أن نتخذ 

  ت كتقوى اهللا اليت هي تقوى تذلل وعبادة .سولي ,؛ هذا هو تقوى الناريصيبنا لفحها

اف عذاا ما تنخلع له لنار ورد يف الكتاب والسنة من أوصافها وأوصاتقوا النار اليت أعدت للكافرين )) هذه ا ((

هو اهللا هلا أي هيئت هلم؛ واملعد  التي أعدت )) التي أعدت للكافرين )) (( ((هذا معروف؛ القلوب وبسط 

ومنه الكفرة الذي نسميه الكافور وهو وعاء طلع  ,أصل الكفر يف اللغة السرت للكافرين )) ((عزوجل؛ وقوله: 

 ,وأعظمه الكفر املخرج عن امللة ,النخل؛ هذا أصله يف اللغة؛ أما يف الشرع فإنه جحد اإلنسان لنعمة اهللا عزوجل

 للكافرين )) ((وقوله:  ؛" كفر دون كفر" وهناك كفر دونه كما ذكر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: 

أن  (وأركان اإلميان وأصوله الستة بينها الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قوله:  ,فرين مبا جيب اإلميان بهكااليعين 

  تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره ) .

  مر الوجوب .واألصل يف األ واتقوا النار )) ((يف هذه اآلية من الفوائد: وجوب اختاذ ما يقي من النار؛ لقوله: 

  أعدت )) . ((ومن فوائدها: أن النار موجودة، موجودة اآلن؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

أما الفساق الذين يعذبون بالنار على  أعدت للكافرين )) ((ومن فوائدها: أن أهل النار هم الكافرون؛ لقوله: 

إن النار ناران نار الكافرين ونار  :حىت إن بعض العلماء قال ؛قدر أعماهلم مث خيرجون منها فإن النار مل تعد هلم

  العصاة؛ ولكن ظاهر النصوص خالف ذلك وأن النار واحدة؛ لكن عذاا خيفف ويثقل حبسب عمل اإلنسان .

 أطيعوا اهللا )) ((اجلملة هنا معطوفة على ما سبق؛ قوله:  وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون )) ((مث قال: 

عة هي موافقة األمر، موافقة األمر فعال للمأمور وتركا للمحظور؛ فمن ترك مأمورا به فليس بطائع ومن فعل الطا

قائدها ال تستعص ه قوهلم: هذه ناقة طوع أي منقاد ل؛ وأصلها من الطوع وهو االنقياد ومنمنهيا عنه فليس بطائع

  عليه .

ألن هذا اخلطاب موجه  ,هي للجنس أو للعهد ؟ هي للعهدالرسول هنا فيه أل، فهل  أطيعوا اهللا والرسول )) ((

واألخ يبني لنا أي  عليه وسلم؛ فتكون أل هنا للعهد؛ وهذه األمة رسوهلا واحد وهو حممد صلى اهللا ,ألمةذه اهل

  أنواع العهد ؟ 

  العهد الذهين، : الطالب

وذلك أن العهد ثالثة أنواع: ذهين، وذكري، وحضوري؛ فإن كانت أل تشري إىل شيء  ,العهد الذهين: الشيخ

وإن كانت  كما أرسلنا إلى فرعون رسوال فعصى فرعون الرسول ))؛ ((قوله تعاىل:  مثلمذكور فهو ذكري 

أل  وهكذا كل ؛اليوم أكملت لكم دينكم )) ((تشري إىل شيء حاضر فهي للعهد احلضوري، مثل قوله تعاىل: 



مثل هذا الرجل هذا اإلنسان وما  ,تأيت بعد اسم اإلشارة؛ فإن كل أل تأيت بعد اسم اإلشارة فهي للعهد احلضوري

أشبه ذلك؛ والثالث: العهد الذهين الذي يكون معلوما بالذهن؛ فهنا الرسول هو حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو 

  معهود ذهنا.

للرتجي؛ ولعل تأيت كما مر علينا كثريا تأيت  تلعل هنا للتعليل وليس )وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترحمون ) ((

 ,للتعليل ولإلشفاق وللرتجي وتأيت للتمين أحيانا؛ والفرق بني التمين والرتجي: أن الرتجي فيما يرجى حصوله

ول حصلت لكم يعين إذا أطعتم اهللا والرس ,والتمين فيما ال يرجى حصوله؛ إما لعسره وإما لتعذره؛ وهنا للتعليل

والرمحة يكون ا حصول املطلوب وزوال املكروه؛ وإذا قرنت باملغفرة صارت املغفرة  لعلكم ترحمون )) (( :الرمحة

ا النجاة وحصول الثواب واألجر اليت أي لعلكم تكونون يف رمحة اهللا  ,لزوال املكروه والرمحة حلصول املطلوب

  الكثري .

  أوال: وجوب طاعة اهللا ورسوله؛ تؤخذ يا أخ ؟ من الفوائد: يف هذه اآلية 

   أطيعوا اهللا والرسول )) ((: تعاىل من قوله: الطالب

  ؟  ها من ذلكأخذ: ما وجه الشيخ

  اآلية تأمر بطاعة اهللا وطاعة الرسول؛ : الطالب

  واألصل يف األمر ؟ األصل يف األمر الوجوب .: الشيخ

أطيعوا اهللا والرسول  ((ومن فوائدها: جواز اقرتان الرسول باسم اهللا يف األمر الذي يكون مشرتكا بينهما؛ لقوله: 

 أما األمر الذي ال يكون مشرتكا بينهما وهو األمر الكوين القدري فهذا ال يذكر الرسول مع اهللا إال حبرف يدل ))

الشرعي إىل اهللا ورسوله وبني إسناد الكوين إىل اهللا ورسوله؛  الرتتيب؛ وذا نعرف الفرق بني إسناد الشيء على

  وأما الكوين فال جيوز إال بثم الدالة على الرتتيب واملهلة . ,فإسناد الشيء الشرعي جيوز بالواو

وقد أقره النيب صلى اهللا عليه وسلم  ,فإذا قلت يف أمر شرعي: اهللا ورسوله أعلم؛ فهذا صحيح وجائزطيب, 

خالد اجلهين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى م صالة الصبح على إثر مساء زيد بن يف حديث نفسه؛ فإن 

علم الفأقرهم؛ ألن املراد هنا  قالوا: اهللا ورسوله أعلم ... )؟ هل تدرون ماذا قال ربكم( من الليل فقال: 

بل  ندا, أجعلتني هللا ( عليه وقال: الشرعي؛ لكن يف املسائل الكونية ملا قال له رجل: ما شاء اهللا وشئت؛ أنكر

  .)ما شاء اهللا وحده 



عامة اللعلكم ترمحون )) ولكن هل املراد الرمحة  من فوائد هذه اآلية: أن طاعة اهللا ورسوله سبب للرمحة؛ لقوله: ((

؛ ة عامةم رمحة من اهللا لكنها رمحألن العامة حاصلة لنا على كل حال حىت الكفار هل ,أو اخلاصة ؟ املراد اخلاصة

  فاملراد بالرمحة هنا الرمحة اخلاصة اليت ا سعادة الدنيا واآلخرة .

ومل يقل:  سارعوا )) )) (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض ((مث قال تعاىل: 

كم بعضا إىل أسرعوا؛ ألن املفاعلة تكون من اثنني يف الغالب؛ املعىن أنه ليسبق بعضكم بعضا أو ليسابق بعض

كعرض السماء سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها   ((هذا األمر املغفرة واجلنة، وهذا كقوله تعاىل: 

ن وليست هي جمرد التجاوز ع ,املغفرة سرت الذنب والتجاوز عنه سارعوا إلى مغفرة من ربكم )) واألرض ))؛ ((

الرأس حال احلرب يتوقى به السهام؛ وهو مفيد فائدتني املغفر ما يوضع على الذنب؛ ألن أصلها من املغفر، و 

قد سترتها  (اآلخرة ويقر العبد بذنوبه فيقول: ه يف عبدل هلذا قوله تعاىل حينما حياسب ومها: السرت والوقاية؛ ويد

يه ؟ سرت الذنب والتجاوز عنه؛ فمن سرت اهللا عليء ش فاملغفرة إذا أي عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم )

وإال فإن السرت نوع  ,ذنبه يف الدنيا فقد غفر له؛ ولكن ال تتم املغفرة إال بالتجاوز عن الذنب وعدم العقوبة عليه

فإن اإلنسان لو فضح بذنبه والعياذ باهللا مل يكن هذا مغفرة؛ لكن إذا سرت عليه فإن هذا فيه  ,شك من املغفرة بال

  بده لعله يتوب وال يعلم بذنبه؛ مهلة أن جيعل اهللا تعاىل األمر بينه وبني ع

إىل مغفرة من ربكم )) وكيف نسارع إىل مغفرة ؟ املسارعة إىل املغفرة هي املسارعة إىل فعل أسباب املغفرة،  ((

اللهم اغفر  :وإما عمل صاحل؛ فاالستغفار أن يقول ,املسارعة إىل فعل أسباب املغفرة؛ وأسباب املغفرة إما استغفار

األعمال الصاحلة ما يكفر به اخلطايا مثل الصلوات  نوما أشبه ذلك؛ وإما عمل صاحل ألن م يل، استغفر اهللا،

إذا فمعة، رمضان إىل رمضان، العمرة إىل العمرة، العمل الصاحل يذهب العمل السيئ ؛ جلمعة إىل اجلاخلمس، 

وإما باألعمال الصاحلة  ,املغفرةسارعة إىل أسباب املغفرة؛ إما باالستغفار وهو طلب املاملسارعة إىل املغفرة هي 

  اليت تذهب السيئات .

ألن اإلنسان ال تتم سعادته إال بأمرين: زوال املكروه وحصول املطلوب؛  ,مغفرة وجنةوجنة عرضها ))  ((وقوله: 

جنة عرضها  ((ففي أي شيء يكون زوال املكروه يا شاكر من هذه اآلية ؟ باملغفرة؛ حصول املطلوب ؟ باجلنة 

املتقون و  ,للمتقني، أعدها اهللا اجلنة هنا هي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل ألوليائه وجنة عرضها )) ((وقوله:  ))؛

فهي  أصابها وابل ))بربوة كمثل جنة  ((؛ هذه هي اجلنة؛ أما اجلنة يف قوله تعاىل: أولياء اهللاهم املؤمنون 

فيها ما ال عني  ,هي الدار اليت أعدها اهللا عزوجل ألوليائهجنة الدنيا هي البساتني، جنة اآلخرة ففرق, البستان، 

رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، وال ميكن لإلنسان أن يتصور ما يف اجلنة من النعيم؛ أما جنات 



يعين بستانه على صفة كذا وكذا؛ أن يتصور جنة فالن وفالنة ميكن الدنيا فكل إنسان يتصور ذلك، كل إنسان 

  اآلخرة فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر . جنةلكن 

والفرق بينهما: عرضها كعرض السماء واألرض))  ((ويف اآلية الثانية:  عرضها السموات واألرض )) ((وقوله: 

يعين من حيث االصطالح وإال فكل القرآن بليغ؛ ألم  ,وأما التشبيه هناك فليس ببليغ ,أن التشبيه هنا بليغ

فإذا حذفت أداة  ,التشبيه بليغ مؤكد غري مؤكد وبليغ وغري بليغ؛ إذا ذكرت أداة التشبيه فهو غري بليغ :يقولون

التشبيه ووجه الشبه صار بليغا؛ هنا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه؛ أما إذا ذكرت أداة التشبيه فإنه يسمى 

  يها مرسال؛ وإذا ذكر وجه الشبه صار مرسال غري مؤكد؛ أظنكم تعرفون هذا يف البالغة ؟ تشب

  نريد مثال شيخنا ! : الطالب

طيب نقول: فالن كالبحر كرما، وإن شئت فقل: يف الكرم؛ هذا التشبيه فيه كل األركان األربعة؛ ألن : الشيخ

أو أداة التشبيه، ووجه الشبه؛ فإذا قلت: فالن كالبحر كرما؛ التشبيه له أركان أربعة مثل القياس: مشبه، مشبه به، 

باعتبار ذكر أداة التشبيه يسمى مرسال؛ وباعتبار ذكر  ,ركان األربعةاألفيه  يف الكرم ال بأس, فهنا التشبيه ذكر

جه و و التشبيه أداة وجه الشبه يسمى غري بليغ؛ يعين إن هذا أدىن أنواع التشبيه، فالن إذا ذكر املشبه واملشبه به و 

فهذا أدىن أنواع التشبيه؛ إذا حذفت أداة التشبيه وذكر وجه الشبه صار مؤكدا لكنه غري بليغ؛ ألنك إذا التشبيه 

قلت: فالن حبر؛ أكدت أنه حبر؛ يف الكرم نقصت شوي؛ فإذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه صار تشبيها بليغا 

؛ صار هذا أبلغ من األول، ويسمى هذا استعارة عطي الدراهم بال عد: رأيت حبرا يإذا قلت: فالن حبر؛ فإذا قلت

  معروف عندكم؛ 

ألنه حذفت منه أداة  ,تشبيه ما نوعه ؟ بليغالهذا  عرضها السموات واألرض )) ((على كل حال طيب, 

 عرضها السموات واألرض ((ويش معىن  عرضها السموات واألرض )) ((التشبيه ووجه الشبه فيكون بليغا؛ 

يعين كعرض السماء واألرض؛ لكن هل يلزم من هذا أن تكون مالئة للسماء واألرض ؟ أو أا كعرض  )) ؟

  السماء واألرض وإن كانت هي يف حمل آخر ؟ 

  ، الثاين: الطالب

النيب صلى اهللا عليه  ؛ ولذلك شكك بعض العلماء يف األحاديث اليت فيها أن رجال من اليهود سألالثاين: الشيخ

كيف تكون عرضها السموات واألرض أين السموات واألرض إذا كانت   ,عرضها السموات واألرضقال: وسلم 

فهذا احلديث يف  الليل إذا جاء النهار ؟)يكون أين ( هي عرضها عرض السموات واألرض ؟ فقال الرسول: 



بل تدل على أن  ,لهمارفعه نظر؛ ملاذا ؟ ألن اآلية ال تدل على أن اجلنة مألت السموات واألرض وصارت يف حم

  ن اجلنة فوق السموات واألرض كلها.عرضها عرض السموات واألرض وإن كانت هي فوقهما؛ ولذلك نقول: إ


